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Sak 1 Natteravn CRO
FAU hadde invitert representanter fra Natteravn CRO (Charlottenlund, Ranheim og Olderdalen) til å
informere om et nye natteravnsamarbeidet, men pga av en misforståelse stilte ikke disse, Eva Kjøl, som er
Markaplassens FAU sin natteravnansvarlig, refererte derfor kort om det som ble formidlet på et felles
digitalt møte mellom alle de åtte nærskolene og Natteravn CRO. Natteravn CRO er et privat initiativ under
Presthus frivillighetssentral, der man ønsker å få til et godt organisert natteravnsamarbeid mellom
nærskolene i bydelene. Mer informasjon om Natteravn CRO kan finnes på deres facebookgruppe.
Sak 2 Hvordan organisere natteravning fra Markaplassen
Tradisjonelt har Markaplassen vært en Natteravnskole og det ønsker vi fortsatt å være. FAU mener det er
veldig viktig at foreldrene deltar i dette initiativet. Vi vil be om noe mer informasjon fra Natteravn CRO før
vi kommer med en anbefaling å hvordan deltakelsen fra Markaplassen skal være.

Sak 3 FAU årshjul
FAUs generelle årshjul ble lagt fram, se vedlegg 1. I dette spesielle året med færre foreldremøter, har det
tatt tid med å få startet opp FAU-arbeidet i høst. Oppsatt årsmøte i oktober blir derfor forskjøvet til Q1
2021. Det er lite sannsynlig at nyttårsballet som har vært en viktig oppgave for FAU, vil bli avholdt i 2021.

Sak 4 Foreldreopprøret i Trondheimsskolen – informasjon.
Det pågår for tiden et foreldreopprør i Trondheimsskolen. Opprøret har sin bakgrunn i et leserinnlegg
skrevet av Katrin Øwre, som en respons på rådmannens budsjettforslag, der det ble foreslått kutt i det
foreldreopprøret mener allerede er en underfinansiert skole. Rune bekrefter at det er en utfordrende
økonomisk situasjon i Trondheimsskolen og at han og andre rektorer må bruke uforholdsmessig mye tid på
økonomistyring. Mer om informasjon om foreldreopprøret finnes på deres facebookgruppe.

Sak 5 Mobilbruk i garderoben i 8.trinn
FAU har mottatt en bekymringsmelding om at flere på 8.trinn ikke tør å dusje etter gymtimen fordi de er
redde for å bli filmet i garderoben. Rune er kjent med saken og kunne fortelle at den generelle regelen er at
mobiltelefoner ikke skal være synlig i kroppsøvingsbygget. Mobiltelefonen ble i en periode samlet inn da
ikke alle elevene respekterte dette. Skolen vil ta tak i problemstillingen igjen over nyåret. FAU ba om at
foreldrene i de klassene det gjelder informeres, slik at de kan ta en prat med sine barn.
Sak 6 Rektors 10 min
Høsten har vært preget av koronasituasjonen og tiltak for å hindre smitte. Markaplassen har vært forskånet
for smitteutbrudd, noe som i stor grad skyldes en god innsats fra både foreldre, elever og lærere. Både
lærere og elever ser nå fram til juleferie.
FAU er veldig glad for at elvene har kunnet gått på skolen i høst og ba rektor overbringe en hilsen og takk til
lærerkollegiet som har lagt ned en stor innsats for å få gjennomført en mest mulig vanlig skolehverdag for
ungene våre.

Vedlegg 1: Årshjul FAU Markaplassen skole

Aktivitet:

Innhold:

September

FAU-leder deltar på foreldremøte på
8.trinn

Presentere FAU sitt arbeid og
verve nye deltagere.

FAU-møte

Saker:
Nye representanter
Valg av FAU-leder og nestleder
Info fra rektor
Velge tema for årsmøtet til FAU

Sende ut mail med giro til foreldre
om økonomisk støtte til FAU

Oktober

November
Januar



Informere skolen om hvem
som er ansvarlig for
nyttårsballet.
 Representant deltar på møte
med elevrådet.
 Årsmøte FAU
FAU-møte
Nyttårsball
FAU-møte 2101

Februar

Saker:
Evaluering av årsmøtet
Planlegging av nyttårsball
FAU medlemmene tar enten tv
eller sv. Leder og nestleder er til
stede hele kvelden
Saker:
-Evaluering av nyttårsball
-Informasjon fra rektor

Mars
April

FAU-møte 0403

Mai
Juni

FAU-møte 0605

FAU-møte 0804

Avslutning 10.trinn
Leder holder tale til lærer, foreldre
og elever.

Saker:
Planlegge Natteravn;
-Lage vaktlister
-Sende ut mail med
informasjonsskriv til foreldre
Saker:
Planlegge 10.trinn sin avslutning
 Innkjøp brus
 Bestille pizza

